
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 3G w dniach 25-27 marca 2020r. 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Sposób kontaktu z 
nauczycielem 

Formy pracy zdalnej 
z uczniem 

Informacja od nauczyciela  
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne 
ważne informacje  np. terminy zajęć, terminy wysłania 
materiałów ) 

fizyka  Ewa Gobcewicz Li brus, e-mail, sms, 
rozmowa tel, 

Materiały są 
przesyłane na e-mail 
uczniów 

Temat: Dyfrakcja i interferencja światła. Siatka 
dyfrakcyjna. Polaryzacja światła. 
Zadania – zbiór zadań: 13.2.1-13.2.7 ;  13.3.1-13.3.6 ; 
13.8.1-13.8.7 
Rozwiązania i/lub komentarze do zadań będą wysyłane 
na e-mail uczniów 

 
j. polski 
 

Tamara Mięgoć Librus, e-mail materiały i zadania 
zostaną 
 umieszczone na 
Librusie, przesłane 
pocztą na adres 
klasy, oraz 
umieszczone na 
forum klasy przez 
gospodarza klasy 

Temat:  Utrwalamy przerobiony materiał przed maturą. 
1. Wysyłam kartę pracy do lektury. Test z problematyki 
Dżumy proszę rozwiązać w zeszycie. 
2. Proszę napisać rozprawkę problemową na podany 
temat i odesłać na adres poczty: tamara158@wp.pl 
najpóźniej  do 30 marca do godziny 24.00. Podaję dane 
do nazwy pliku  np: 3g_Kowalski (numer klasy i swoje 
nazwisko), natomiast należy zapisać jako typ - dokument 
programu Word 97-2003. 
 

 
matematyka 
 

Małgorzata Bajguz Librus, e-mail 
klasowy, sms (z 
gospodarzem klasy) 

Materiały są 
przesyłane na e-mail 
klasowy 

Temat: Objętość ostrosłupa 
-kąt dwuścienny w ostrosłupach 
-obliczanie objętości ostrosłupów (3 godz) 
Zadania należy wykonać do 25 marca 
Temat: Przekroje brył płaszczyznami 
-pojęcie przekroju bryły płaszczyzną 
-szkicowanie przekrojów różnych brył 
-rozwiązywanie zadań dot. przekrojów (3 godz) 
Zadania należy wykonać do 27 marca.  

informatyka Wiesława Suchocka Librus, Platforma 
Moodle,  

Moodle – materiały 
dodatkowe,  testy i 

Temat: Matura próbna z informatyki (25.03.2020) 
 



Platforma do 
programowania 
Themis, grupa na 
Messegerze 

zadanie on-line 
 
Themis – zadania z 
programowania 
 

(4 godz.) 

j. angielski   Ewa Chlebińska Librus  przesyłanie 
materiałów i zdań 
przez Librusa 

Temat: Powtórka leksyki związanej ze zdrowiem i 
ćwiczenia ze słuchania-str.182./2g/ 
termin-do 27.03.20 
 

rysunek 
architektoniczny 

Piotr Koda librus, e-mail, materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego, 
dziennik librus 

Temat: Style w architekturze 
Podział architektury z najważniejszymi elementami detali 
architektonicznych, charakterystycznych dla danej epoki.  
Teoria i zadania będą przesłane przez pocztę librus. 
Konsultacje w formie zapytań i odpowiedzi na portalu 
librus – na bieżąco. 
Zaproszenie do zwiedzenia wirtualnej galerii  sztuki. 
 

j.niemiecki Helena Ciemnicka Li brus  Materiały do 
samodzielnej pracy 

Proszę  samodzielnie opracowa¢ trzy tematy. 
Na 25-27 marca jeden temat 
Na 30 marca - 3 kwietnia dwa tematy 
Wraz z ¢wiczeniami: 
1. A17 + tabela na podstawie tekstu 
2. A21 Kon_ikte zu Hause 
3. A24 Streiten ja-aber woruber? + ¢wiczenia 15, 16, 17/ 
strony znajdziecie 
sami w nowym wydaniu 

j.hiszpański 
 

Małgorzata Janusz Librus, e-mail Materiały, zadania i 
potrzebne linki 
przesłane  przez 
Librus 

Temat (25.03) : Rozmawiamy o modzie (1 godz.) 
Temat (27.03) : Wykorzystanie czasu Preterito Perfecto – 
ćwiczenia ( 1 godz.) 
Teoria i zadania zostały wysłane przez pocztę Librus. 
Możliwa zmiana na drogę mailową (po otrzymaniu 
adresów grupowych).  

Wychowanie Rafał Morozewicz Librus, e-mail, Materiały są Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe 



fizyczne 
 
 

grupa klasowa,  
kontakt 
indywidulny z 
uczniem 

umieszczone na 
platformie modle 
oraz są wysłane na e-
mail każdej klasy. 

poprawiające wytrzymałość, szybkość, gibkość, siłę RR, 
NN, siłę mm. brzucha, siłę mm. grzbietu. 
Temat: Ćwiczenia rozciągające partie mięśniowe kończyn 
górnych i kończyn dolnych. 
Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową – mechanika 
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. 

 
wychowanie 
fizyczne 
 

 
Beata Suchocka 

 
librus 

 
Informacje będą 
przekazane przez 
librus, YouTube 

Temat: Ćwiczenia na mięśnie pleców. Dlaczego warto 
wzmacniać plecy? 
 
Trening – full body workout, na podstawie 
udostępnionego materiału przygotowanie 5 własnych 
ćwiczeń. 
(45 min x2) 
 

j. angielski  Joanna Łapuć Librus, e- mail, tel, 
whatsup 

Materiały do oceny 
mają być przesłane 
na librusem, 
materiały do kontroli 
zdjęcie  na 
whatsupie 
 

Natural world - leksykalno gramatyczna transformacja 
zdań. Cwiczenia słowotworcze. 
str 136,314,313,312 
Ponadto Arkusz maturalny z 2019r 
osoby  zdający rozszerzenie - rozszerzony 
osoby zdające podstawę - podstawę 
polecenie obejmuje wypowiedż pisemną na ocenę 
 
Rozwiązania oraz komentarze przez grupę na whatsupie. 

g. wychowawcza Ewa Gobcewicz Sms, rozmowa tel Na stronie 
internetowe IVLO 
dostępne są numery 
kontaktowe do 
dyżurujących 
pedagogów i 
psychologów  

Jak sobie radzić ze stresem? 
-rozmowa 
-informacja o formach pomocy/wsparcia 

 


